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Předmět: F I L M O V Ý S E M I N Á Ř
Charakteristika předmětu:
Předmět je povinně volitelný, výuka probíhá na počítačích 1 žák/1 počítač. Cílem je osvojení znalostí tvorby filmového scénáře a dovedností potřebných pro
tvorbu digitálních audiovizuálních děl – ovládání videokamery, zpracování audiovizuálních dat. Součástí kurzu je i práce na vlastním audiovizuálním díle.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět je vyučován v sextě (2. ročníku) a v septimě (3. ročníku) 2 hodiny týdně.
Seminář spadá do vzdělávacích oblastí Informatika a informační a komunikační technologie.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vytváří pozitivní vztah žáků k filmovému umění
 při vhodných tématech vede žáky k týmové či skupinové spolupráci
 vede žáky k samostatnému originálnímu uměleckému projevu, rozvíjí jeho individuální kreativní dispozice
 vhodnými úkoly a volbou témat vede žáky k postupnému seznámení s filmařskými technikami
 hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím k míře originality, kvalitě a zejména snaze žáka o dobrý výsledek
Rozvíjení mezipředmětových vztahů
Ve filmovém semináři se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Informatika a VT, Dějiny kultury.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Spolupráce a soutěž
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SEXTA, 2. A, SEPTIMA, 3. A
výstupy

učivo

ZÁKLADNÍ POJMY A VYBAVENÍ PRO TVORBU
DIGITÁLNÍHO MATERIÁLU




Technologie digitálního videa
Volba videokamery
Příslušenství

Žák:
 objasní pojem „Digitální video“
 pozná základní hardwarové vybavení pro
tvorbu filmu
 objasní rozdíly v kvalitě snímání
 ovládá základní funkční prvky kamery
 objasní pojmy komprese, datový tok, kodek,
tvary pixelu, vzorkování barev.

PREPRODUKCE
 Tvorba scénáře pro digitální video
 Plánování natáčení
 Storyboard
 Příprava efektů



PRODUKCE









Natáčení videa
Osvětlení scény
Zvuk








POSTPRODUKCE

















Digitální střih filmu
Scéna
Sekvence
Časová osa
Způsoby střihu
Přechody, efekty
Výpočet – renderování
Finální výstupy
Nástroje pro korekci

ANIMAČNÍ TECHNIKY

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

objasní základní požadavky na formu
grafickou úpravu scénáře
používá software pro tvorbu scénáře
objasní pojem technický scénář

a

objasní základní principy práce s kamerou
kompozice obrazu
zná, různé druhy statických i dynamických
záběrů a umí objasnit jejich princip i použití
technika natáčení záběrů
zná základní principy osvětlení natáčené scény
vysvětlí důležitost ozvučení filmu




zná hardwarové nároky na digitální zpracování
videa
Ovládá základy práce s digitální střižnou
vloží klipy, audio, titulky do scény
dokáže vytvořit více sekvencí, které využije pro
tvorbu složitějšího výstupu
používá přechody, efekty, nástroje pro korekci
barev
vytvoří a vloží titulky
dokáže uložit výsledek na různá média



používá bitmapovou grafiku v animaci
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Druhy animace
Základní principy animace na PC

Software pro animaci 2D
Použití animovaných záběrů v hraném snímku 


zná a ovládá základy kreslení vektorových
obrázků
za pomoci vhodného software umí vektorovou
grafiku rozpohybovat na časové ose
používá klíčování barev
vloží jednoduchou animaci do připravené hrané
scény

